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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (Field Research) tentang 

“Tinjauan  Hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit 

Wonocolo Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaaan 

mengenai mekanisme jual beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jl. Pabrik 

Kulit Wonocolo Surabaya dan bagaimana tinjauan  hukum Islam dan Undang-

Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap jual beli lagu free 
download. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan analisis data menggunakan deskriptif, yaitu mengungkapkan realita 

tentang pelaksanaan Jual beli lagu Free Download. Selanjutnya dianalisa 

menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan 

masalah yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisa 

kesesuaian data penelitian tersebut dengan hukum Islam dan Undang-Undang No 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.  

Penelitian ini menghasilkan bahwa mekanisme jual beli lagu yang 

dilakukan Bayu Phone yaitu degan  mengkoleksi lagu-lagu melalui free download 
di internet yang kemudian diperjualbelikan untuk kepentingan komersial dengan 

harga Rp. 25.000,. pembeli mendapatkan copyan lagu-lagu sebanyak 300 file 

Mp3 dari berbagai musisi tanpa seizin pencipta lagu terlebih dahulu. 

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lagu free download yang 

dilakukan Bayu Phone menurut hukum Islam adalah bathil, karena tidak 

memenuhi rukun dan syarat yaitu dalam hal penjual tidak mempunyai kekuasaan 

untuk melakukan jual beli. Barang yang dijual harus milik sendiri (barang yang 

dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). 

Kedua, Tinjauan Hukum jual beli lagu free download  di Bayu Phone menurut 

UU Hak Cipta  No 28 Tahun 2014, yaitu jika  dijualbelikan untuk kepentingan 

komersial dan tanpa minta izin terlebih dahulu dari pencipta maka hal tersebut 

melanggar  pasal 8 dan 9 tentang hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Namun pada pasal 43 (d) 

hukumya diperbolehkan asalkan tidak melanggar hak ekonomi yang wajar dari 

pencipta, hak moral, dan Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyusun ingin memberikan 

beberapa saran terutama bagi pemerintah untuk menurunkan harga download 

lagu legal yang sekarang ini dipatok harga Rp. 5000,. Hingga Rp. 10.000,. 

menjadi Rp. 1000,. Ini adalah langkah pertama untuk memajukan industri musik 

supaya masyarakat kita yang kebanyakan adalah orang menengah kebawah bisa 

mendownload lagu legal tanpa melalui situs free download yang ada 


